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TRY OUT UJIAN NASIONAL 003 
GEOGRAFI 
SMA/MA 

Petunjuk : 
1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal! 
2. Sebelum mengerjakan soal, tulislah identitas anda pada Lembar Jawaban yang telah disediakan 
3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap paling mudah 
4. Pilihlah satu jawabam yang tepat! 

 
 

1. Cabang ilmu geografi yang tergolong dalam rumpun geografi fisik adalah … 
a. oseanografi, geografi historic, meteorologi 
b. hidrologi, etnografi, geomorfologi 
c. geologi, biografi, sosiologi 
d. klimatologi, zoology, kartografi 
e. fitologi, antropologi, kartografi 
 

2. Gejala geografi yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya banjir di kawasan permukiman di Jakarta 
adalah … 
a. aliran sungainya deras dan hujannya lama 
b. daerahnya semuanya rata/reliefnya sama 
c. tanahnya kebanyakan miring 
d. tidak ada penyerapan air dan hujannya lama 
e. sungainya besar-besar dan hujannya lama 
 

3. Perhatikan data geografi berikut! 
1) sungai     4)    kota 
2) jalan rata    5)    batas daerah 
3) batas Negara 
Data geografis yang disajikan dengan menggunakan symbol garis adalah … 
a. 1), 2), 3), 4)    d.     2), 3), 4), 5) 
b. 1), 2), 3), 5)    e.     2), 3), 5) 
c. 1), 3), 4), 5) 
 

4. Konsep essensial geografi yang paling utama dan cirri khusus dari ilmu geografi adalah konsep … 
a. lokasi     d.    pola 
b. jarak     e.    morfologi 
c. keterjangkauan 

 
5. Menurut para ahli, musim kemarau panjang datangnya … 

a. satu tahun sekali   
b. dua tahun sekali   
c. tiga tahun sekali 
d. empat tahun sekali 
e. lima tahun sekali 

 
6. Suatu permukiman penduduk pada peta memiliki lebar 15 cm dengan tinggi 4 cm. Jika peta tersebut 

memiliki skala 1:20.000, maka luas permukaan yang sebenarnya … 
a. 1,4 km2     d.    4,0 km2 
b. 2,4 km2     e.    4,3 km2 
c. 3,5 km2 
 

7. Jarak kota A ke B pada sebuah peta dengan skala 1 : 40.000.000 adalah 3 cm, maka jarak sebenarnya dari 
kota tersebut adalah … 
a. 1.200 km    d.   800 km 
b. 1.333 km    e.   400 km 
c. 8.000 km 
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8. Garis-garis pendek dan putus-putus berwarna biru serta serta membentuk pola-pola tertentu pada sebuah 
peta umumnya melambangkan … 
a. sungai     d.    bukit 
b. rawa     e.    laut 
c. dataran rendah 
 

9. Perhatikan contoh peta berikut ini! 
1) peta kepadatan penduduk  4).   peta curah hujan 
2) peta suhu udara   5).   peta Afrika 
3) peta Indonesia 
Peta tematik ditunjukkan oleh nomor …. 
a. 1), 2), 3) 
b. 1), 2), 4) 
c. 2), 3), 4) 
d. 2), 3), 5) 
e. 3), 4), 5) 
 

10. Rumah penduduk, kantor, gedung dan bangunan sekolah dapat dikenali pada citra menggunakan unsur 
interpretasi … 
a. bayangan    d.   asosiasi 
b. pola     e.   situs 
c. ukuran 
 

11. Kota A terletak pada 10 BT dan kota B terletak pada 20 BT dan terletak pada lintang yang sama. Jika setelah 
diukur diketahui jarak A – B pada peta 2 cm, maka skala peta tersebut adalah … 
a. 1 : 1.110.000    d.   1 : 7.775.000 
b. 1 : 2.775.000    e.   1 : 11.110.000 
c. 1 : 5.550.000 
 

12. Kawasan yang memiliki hutan biasanya memiliki kesegaran udara yang lebih baik dibandingkan daerah-
daerah lain yang kering dan gundul. Hal ini menunjukkan hutan memiliki fungsi sebagai … 
a. penyedia sumber daya alam  d.   pencegah erosi 
b. pengatur iklim    e.   penyubur tanah 
c. pengatur tata air 
 

13. Secara vertical atmosfer terbagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan yang dapat memantulkan gelombang 
radio frekuensi tinggi terdapat pada lapisan … 
a. mesosfer    d.   troposfer 
b. termosfer    e.   eksosfer 
c. stratosfer 
 

14. Uap air laut ditiup angin menuju ke daratan mengalir secara horisontal karena terdapat gunung yang 
menjulang tinggi di tepi pantai. Uap air tadi dibawa naik ke atas gunung oleh angina, semakin ke atas makin 
dingin sehingga terjadilah proses kondensasi menjadi awan mendung lalu ditiup angina dan terjadilah 
hujan di muka gunung. Proses ini disebut dengan hujan … 
a. frontal     d.   orografis 
b. zenithal     e.   siklon 
c. konveksi 
 

15. Berikut ini merupakan bahan yang dikeluarkan gunung berapi pada saat meletus : 
1) solfatar     4)   lapili 
2) bom     5)   fumarol 
3) lava 
Yang termasuk bahan padat adalah … 
a. 1) dan 3)    d.   3) dan 5) 
b. 2) dan 4)    e.   4) dan 5) 
c. 3) dan 4) 
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16. Ciri-ciri hutan hujan tropis antara lain adalah … 
a. jenis tumbuhan sangat homogen 
b. menggugurkan daunnya pada musim kemarau 
c. sebagian besar terdapat di wilayah pantai 
d. jenis tumbuhan sangat heterogen 
e. banyak terdapat berbagai jenis kaktus 
 

17. Kawasan hutan dengan kondisi lingkungannya yang khas ditetapkan sebagai kawasan perlindungan. 
Perlindungan terhadap jenis sumber daya hayati yang populasinya termasuk langka adalah … 
a. hutan wisata    d.  hutan suaka alam 
b. taman nasional    e.  hutan suaka margasatwa 
c. taman kota 
 

18. Di bawah ini beberapa jenis hewan purba yang hanya berkembang biak di Indonesia antara lain … 
a. burung, cendrawasih, tapir, kasuari 
b. anoa, komodo, tapir 
c. anoa, orang utan, babirusa 
d. komodo, badak bercula satu 
e. kus kus, tapir dan kakatua 
 

19. Perebaran hewan karena tidak cocok dengan kondisi daerah yang ditempati disebabkan oleh … 
a. perubahan habitat   d.  keadaan tanah 
b. ketersedian makanan   e.  perubahan suhu 
c. bencana alam 
 

20. Penduduk suatu wilaya X pada tahun 2001 berjumlah 124,5 juta jiwa dengan angka pertumbuhan 1,9 % 
pertahun. Jumlah penduduknya akan dua kali lipat pada tahun … 
a. 2038     d.   2047 
b. 2032     e.   2052 
c. 2044 
 

21. Jumlah penduduk di kota B pada tahun 2000 sebesar 147.000 jiwa dengan prosentase pertumbuhan 
penduduk sebesar 1,9 %. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun tersebut penduduknya 
bertambah sebanyak … 
a. 2.793     d.   2.738 
b. 2.773     e.   2.739 
c. 2.743 
 

22. Beberapa pusat pertumbuhan baru yang muncul akibat ditemukannya sumber gas alam yang banyak 
adalah … 
a. Natuna dan Jambi   
b. Palembang dan Jambi  
c. Cilacap dan Soroako 
d. Balikpapan, Pekanbaru 
e. Arun dan Bontang 
 

23. Tujuan dari pembangunan kawasan industri diantaranya adalah … 
a. menyediakan fasilitas lokasi industri berwawasan lingkungan 
b. mendorong perkembangan ekonomi daerah dan nasional 
c. menunjang pembangunan ekonomi nasional 
d. mengharuskan kegiatan industri berlokasi di kawasan industri 
e. menyediakan fasilitas yang berfungsi sebagai tempat penimbunan barang 
 

24. Wilayah pusat pertumbuhan industri yang berpotensi dari hasil pertanian adalah … 
a. WPPI Kalimantan bagian timur 
b. WPPI Indonesia bagian timur 
c. WPPI Sulawesi 
d. WPPI Jawa dan Bali 
e. WPPI Sumatera bagian utara 
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25. Industri yang menghasilkan bahan baku untuk industri lain disebut .. 
a. non-ekstraktif    d.  industri hilir 
b. manufaktur    e.  industri primer 
c. aneka industry 

 
26. Berikut merupakan dampak pembangunan industri : 

1) konsumerisme 
2) pendapatan masyarakat meningkat 
3) terjadinya peralihan mata pencaharian 
4) terbukanya pencemaran udara 
5) terjadinya permukiman kumuh 
6) terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri 
Dampak negatif pembangunan industri adalah …. 
a. 1), 2), 3), 4)    d.   3), 4), 5), 7) 
b. 2), 4), 6), 7)    e.   1), 3), 5), 6) 
c. 2), 3), 4), 5) 
 

27. Industri harus didirikan dekat dengan bahan baku jika … 
a. menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak 
b. pengangkutan hasil industri lebih murah dari bahan bakunya 
c. bahan mentahnya mudah rusak dan tidak tahan lama 
d. lokasi jauh dari permukiman penduduk 
e. tersedianya modal dan transportasi yang baik 
 

28. Pembangunan kawasan industri bertujuan antara lain untuk … 
a. mengumpulkan industri dalam satu kelompok besar untuk tempat penimbunan barang 
b. menyediakan fasilitas lokasi industri berwawasan lingkungan 
c. membantu industri kecil dalam berbagai hal 
d. mengelola industri agar letaknya tdak terlalu tersebar 
e. menerima dan memindahkan barang-barang dari industri kecil di sekelilingnya 
 

29. Jumlah penduduk kota A pada 1971 adalah 200.500 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja di bidang non 
agraris adalah 100.000 jiwa. Luas wilayah pertanian di wilayah tersebut adalah 108.000 km2. Maka 
kepadatan penduduk agrarisnya adalah … 
a. 0,75 jiwa/km2    d.   2,00 jiwa/km2 
b. 0,93 jiwa/km2    e.   2,01 jiwa/km2 
c. 1,75 jiwa/km2 
 

30. Untuk menggambarkan piramida penduduk suatu wilayah diperlukan data yang berkaitan dengan … 
a. jenis kelamin dan jumlah penduduk 
b. pendidikan dan suku bangsa 
c. umur dan pendidikan 
d. umur dan jenis kelamin 
e. jumlah penduduk dan umur 
 

31. Pegunungan di kepulauan Jepang terletak pada bagian … 
a. tengah     d.   tenggara 
b. utara     e.   timur 
c. selatan 
 

32. Ciri-ciri desa meliputi : 
1) belum mampu mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri 
2) administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik 
3) lembaga-lembaga sosial belum berfungsi 
4) tingkat pendidikan dan produktifitas masyarakatnya rendah 
Pernyataan di atas merupakan cirri-ciri desa … 
a. swakarya    d.  berkembang 
b. swadaya    e. maju 
c. swasembada 
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33. Tiga unsur utama pembentuk desa adalah … 
a. daerah, penduduk dan lokasi 
b. daerah, lokasi dan batas 
c. daerah, tata kehidupan dan adapt istiadat 
d. daerah, penduduk dan tata kehidupan 
e. daerah, luas wilayah dan penduduk 
 

34. Pola permukiman tersebar akan lebih cocok berada pada daerah tertentu antara lain … 
a. daerah yang dilalui aliran sungai 
b. daerah yang dilalui jalan raya 
c. daerah yang bertopografi kasar 
d. daerah yang belum aman dari binatang buas 
e. daerah pegunungan 
 

35. Penentuan batas-batas wilayah fungsional berdasarkan arah dan itentsitas interaksi antara wilayah di luar 
inti disebut … 
a. analisis gravitasional 
b. metode analisis factor 
c. metode bilangan indeks tertimbang 
d. indeks konektivitas 
e. analisis arus 
 

36. Teori keruangan kota yang berpendapat bahwa dalam suatu kota hanya terdapat satu CBD dan selanjutnya 
dikelilingi oleh jenis-jenis penggunaan lahan lainnya disebut industri … 
a. Konsentri    d.   konsentris sektoral 
b. Sektoral    e.   multiple nuclei 
c. inti ganda 

 
37. Industri Jepang dapat menguasai pasar sebab … 

a. pelayanan purna jual sangat memuaskan konsumen 
b. praktik politik dumping dan model selalu bar 
c. penggunaan teknologi tinggi dan aman bagi lingkungan 
d. jaringan pemasaran yang baik dan terorganisasi 
e. kualitas produknya bagus dan awet 
 

38. Faktor geografis yang mempengaruhi Amerika Serikat dan Kanada adalah sebagai berikut … 
a. letaknya sangat strategis di pelayaran internasional 
b. memiliki deposit minyak dan gas bumi yang cukup banyak 
c. memiliki daerah pemasaran yang luas 
d. sumber daya manusia yang tinggi, tangguh dan ulet 
e. memiliki teknologi yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang luas 
 

39. Kawasan Cina, Korea dan Jepang dipandang sebagai kekuatan ekonomi yang penting bagi dunia, sebab 
kawasan ini terkemuka di bidang … 
a. kelautan/maritime   d. perindustrian 
b. industri wisata    e. pertahanan Asia Afrika 
c. industri agraris 
 

40. Tumbuhnya kota-kota besar Amerika Serikat di sekitar danau-danau besar disebabkan oleh adanya jalan 
keluar ke samudera melalui sungai … 
a. St. Lawrence    d.   Mississipi 
b. Colorado    e.   Missouri 
c. Snake 

 


